DOMOVNÍČEK

DPS BUŠTĚHRAD
září 2018

Měsíčník vydávaný Domovem s pečovatelskou službou v Buštěhradě
Buštěhrad, Revoluční 323
tel. 312 250 280, 312 250 003

Úvodní slovo
Milí čtenáři,
babí léto se chýlí ke konci a podzim už pomalu klepe na dveře. V ruce držíte další již
zářijový Domovníček. Přejeme Vám příjemné počtení.

Ohlédnutí za minulým měsícem
Na srpen jsme si naplánovali tyto akce:
Každé úterý proběhlo cvičení s paní Janou Dlouhou, které za příjemného
počasí probíhalo venku ve stínu před budovou DPS.

V rámci ručních prací jsme si vyrobily závěsné držáky na květiny do oken.
Výsledky našeho snažení můžete vidět na fotografiích.

V srpnu jsme se každý týden setkaly ve společenské místosti u nějaké hry.
Hrály jsme hru Člověče nezlob se, Bingo, odpovídaly jsme na otázky z historie
Českého filmu, kvízovaly jsme.
V srpnu jsme přivítali nového klienta pana Oldřicha Hoffmana, který se do
domova přistěhoval.
Dále se nám podařilo dokončit strom života, který se nachází v 1. patře
budovy DPS na chodbě a jsou v něm zachycena jména všech klientů DPS, kteří zde
žili nebo žijí.

Na září jsou připraveny následující akce:
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Další akce, aktivity či změny budou včas nahlášeny.
Na společné zážitky se těší kolektiv DPS Buštěhrad.

Horoskop

Panna 23. 8. - 22. 9.

Osobnost Panny
Lidé narozeni v zemském znamení Panny jsou obdařeni pečlivostí, logickým
myšlením a trpělivostí. Jsou pracovití a mají velký smysl pro detail. Jsou to spíš
realisté než snílci, stojí nohama pevně na zemi. Mají sklon k perfekcionismu a k
věcem se staví kriticky. Často je najdeme v pečovatelských pozicích, rádi pomáhají
ostatním a velmi důležité pro ně bývá zdraví, čistota a pořádek ve všem, co dělají.
Muž Panna
Je to člověk na úrovni, na kterého se můžete spolehnout. Je vzdělaný, má přehled, je
pracovitý a velmi pečlivý. Nepatří mezi snílky a v tom, čemu se věnuje, se snaží být
nejlepší.
Ve všem, co dělá, má rád systém a pořádek, díky čemuž je jeho práce perfektní a ve
svém oboru bývá opravdovým expertem.
Když má nějaký problém, drží ho v sobě a není pro něj snadné mluvit o tom, co ho
trápí. Své pocity projevuje opatrně.
Vyhovuje mu pořádek ve všech oblastech života, jak v práci, tak i v soukromí.
Zakládá si na vědomostech a na vzdělání.
Představa, že by měl spolupracovat s někým, kdo neumí udržet ve věcech systém a
není profesionál, mu nahání husí kůži.
Je spolehlivý, na milostném vztahu si velmi zakládá a umí být opravdu pozorný. S
vyznáním lásky ovšem může mít potíže.

Žena Panna
Žena narozená pod vládou Panny je pevně ukotvená v realitě, ale v srdci má sny,
kterým věří a jde za nimi. Je to dáma, která vždy působí důstojně a své emoce si
nechává pro sebe.
Je to praktická žena, která stojí nohama pevně na zemi. Na všem, co dělá, si dává
velmi záležet a je na ni spolehnutí.
Nejraději by měla všechno perfektní a někdy je přehnaně kritická. Nejen vůči svému
okolí, ale především sama k sobě.
Má dobrý vkus a oceňuje hezky sladěné věci – ať už v oblečení, nebo v bytě. Potrpí si
na kvalitní potraviny a čistotu.
Chaos není pro ni. Nemá ráda nepořádek a zmatek, dokáže ji naštvat lehkovážnost i
neúmyslné zanedbání důležitých věcí.
Věří v čistou, skutečnou a dlouhodobou lásku, ale nesmíte na ni spěchat. Je
vyrovnaná a svému partnerovi bude oporou.
Z našich klientů narozeniny v září slaví:
pan Jaroslav Cielnický a pan Josef Krob.
Z našich klientů svátek v září slaví:
pan Boleslav Zbořil, paní Daniela Rakúsová, paní Marie Červenková, paní Marie
Kučerová, paní Marie Buková, paní Marie Dlouhá, paní Marie Rozumová a paní
Naděžda Jandolová.
Všem jmenovaným přejeme vše nejlepší.

Recept - něco dobrého na zub
Koláč s posypkou
Ovoce použijte sezonní a v zimě ze zamrazených zásob. Meruňky a borůvky jsou skvělé, ale
klidně použijte i rybíz, angrešt nebo jednoduše to, co máte.
Suroviny:
•
•
•
•
•
•
•

2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek cukru moučka
125 g másla
1 sáček prášku do pečiva
1 lže vanilkového cukru
2 vejce
1 hrnek mléka
• ovoce
Na vymazání a vysypání plechu:

• 1 lžíce másla a polohrubá mouka
Postup:
• Troubu předehřejte na 170 °C a vymažte formy (použijte dvě menší, ale pokud
budete chtít mít buchtu hodně vysokou, použijte jen jednu).
• Umyjte a očistěte ovoce.
• Do mísy prosejte mouku, přidejte cukr a máslo nakrájené na kostky. Vše pak ručně
zpracujte do posypky. Hrneček posypky odeberte, posypte jí pak buchtu před
pečením.
• Do zbytku posypky v míse lehce vmíchejte kypřicí prášek, vanilkový cukr, vejce a
mléko. Vše společně zamíchejte tak, aby v těstě nebyly hrudky. Těsto nalijte do
forem, na něj přidejte ovoce a posypku. Pečte 35–40 minut. Po vychladnutí můžete
posypat moučkovým cukrem.

(ilustrační foto)

